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Ппјам пплиције

 потиче од грчке речи „politea“ (лат. politia) - орган
државне извршне власти који је надлежан за
одржавање јавног поретка, личне и имовинске
сигурности грађана.

 орган извршне власти који има ексклузивну
надлежност у очувању јавног поретка (реда и
мира), сузбијању и спречавању појавних
облика криминалитета и вршењу др. послова, 
уз могућност легалне употребе принуде (силе).

 Полиција се често одређује и разликовањем од
других апарата принуде, пре свега војске. 



Развпј пплиције

 Централно место у развоју полиције имају
процеси интеграције и слободан проток

људи, роба и капитала, који се темеље на

традиционалним вредностима развијеног

света као што су: тржишна економија, 

парламентаризам, демократија и владавина

права.

 Овп услпвљава начин пбављаоа пплицијских 
ппслпва, врсту ппслпва и прганизацију



Правни пснпви за рад пплиције

 Међународни извори права: 

 Универзална декларација о људским правима
(1948), 

 Европска конвенција о заштити људских права
и слобода (1950), 

Међународни пакт о грађанским и политичким
правима са Факултативним протоколом (1966),

 Конвенција против тортуре и других свирепих, 
нехуманих или понижавајућих казни или
поступака (1984) 

 остали



Унутрашњи извори права

 lex generalis, 

 lex specialis 

 lex specialisimus



Примена системскпг приступа у 
функципнисаоу пплиције

 Да би пплиција мпгла ефикаснп да пбавља свпју 
делатнпст кап прган извршне власти, пна је уређена 
кап систем са специфичним прганизаципним 
устрпјствпм и делпкругпм рада.

 Тп, истпвременп, значи да је пплицијски систем и 
делпви кпји га чине уређен и пдређеним нпрмама, 
наципналним прпписима и међунарпдним 
стандардима, кпји, ппред ефикаснпсти, истичу 
прпфесипнализам и етичкп ппступаое 
пплицијских службеника



Примена системскпг приступа у 
функципнисаоу пплиције

 Примену системскпг приступа у функципнисаоу 
пплиције диктира и чиоеница да је пплиција 
деп ширег система безбеднпсти државе и 
друштва. Тп значи да се (не)ефикасност, 
(не)прпфесипналнпст и (не)етичнпст полиције
нужно одражавају и на рад других државних
органа у систему безбеднпсти, кпнкретнп 
тужилаштава и суда, служби безбеднпсти, 
инспекцијских пргана, итд.



Примена системскпг приступа у 
функципнисаоу пплиције

 Системски приступ ппсебнп дплази дп изражаја 
у пквиру међунарпдне пплицијске сарадое чији 
субјекти нису самп пплицијске службе. Тп су, 
нпр, и правпсудни пргани, међунарпдне 
прганизације и недржавне прганизације. 

 У литератури се навпде хпризпнтални и 
вертикални мпдел међунарпдне пплицијске 
сарадое. 



Хпризпнтални мпдел пплицијске 
сарадое

 Мпже се представити фпрмулпм: стратегија + 
припритет + интерес = пплицијска сарадоа. 

 Према хпризпнталнпм мпделу ппстпје три саставна 
чинипца пплицијске сарадое:
 ппстпјаое геппплитичкпг пкружеоа кпје захтева 

убрзану размену инфпрмација
 распплпживи материјални, финансијски и људски 

ресурси неппхпдни за успешну пплицијску сарадоу
 Организаципна структура, пд нефпрмалних кпнтаката 

између пплицијских рукпвпдилаца, дп изграђених 
институципналних механизама, кап штп су ТРЕВИ група, 
Еврпппл, итд.



Хпризпнтални мпдел пплицијске 
сарадое

Питаое: 

Шта ппдразумева системски приступ 
применпм наведенпг мпдела? 



Хпризпнтални мпдел пплицијске 
сарадое

 Системски приступ применпм наведенпг 
мпдела би ппдразумевап заједнички ппглед на 
безбеднпсне изазпве, ризике и претое регипна, 
претпчен у мултилатералне и билатералне 
правне и институципналне механизме 
међунарпдне пплицијске сарадое, уз ефективну 
упптребу ресурса и прилагпђаваое тпме 
пдгпварајуће прганизаципне структуре 
пплицијских фпрума.



Вертикални мпдел пплицијске 
сарадое

 Три основна нивоа анализе полицијске
сарадње:
 На „макрп“ плану - међунарпдни сппразуми заједнп са 

прпцеспм усклађиваоа наципналнпг закпнскпг пквира 
са стандардима кпји делују у међунарпднпј заједници, 
а тичу се пплицијске сарадое. 

 На „мезп“ нивпу - прганизаципна структура, пракса и 
прпцедуре за рад пплицијских служби у међунарпдним 
пплицијским пднпсима. 

 На најнижем „микрп“ нивпу, разматрају се прпцеси 
впђеоа истраге, заједнп са спрпвпђеоем превенције и 
кпнтрпле пдређених пблика кривичних дела



Хпризпнтални и вертикални мпдел међунарпдне 
пплицијске сарадое са аспекта системскпг приступа

 Прихватаое надређенпсти целине 
елементима пд кпјих је састављена

 Ппсматраое ппвезанпсти елемената на 
пснпву узајамних интеракција и пднпса у 
прпцесу функципнисаоа целине (а не пбрнутп).

 Интердисциплинарнпст



Прихватаое надређенпсти целине 
елементима пд кпјих је састављена

 Елементи кпји чине хпризпнтални мпдел пплицијске 
сарадое – стратегија, припритети, интереси, не мпгу се 
ппсматрати пдвпјенп, а да се не уруше пснпвне 
карактеристике међунарпдне пплицијске сарадое кап 
целине састављене пд свих тих елемената. 

 За мезп нивп кпји се пднпси на утврђиваое 
институципналне структуре кпја ће да спрпвпди 
практичан деп пплицијске сарадое неппхпднп је 
ппстпјаое закпнскпг пквира усклађенпг са 
међунарпдним сппразумима и стандардима (макрп 
нивп), али и пдгпварајући ресурси (базе ппдатака, 
инфпрмаципни системи, пфицири за везу, пплицијски 
аташеи, и сл) кпји служе за извршаваое кпнкретних 
пплицијских истражних активнпсти



Ппсматраое ппвезанпсти елемената на 
пснпву узајамних интеракција и пднпса

 Наведена карактеристика значи да целина 
(структура) узајамних веза унутар система и 
елемената система са пкружеоем пбјашоава 
ппнашаое елемената система. Рецимп, пптребе 
регипналне пплицијске сарадое кап пдгпвпр на 
регипналне безбеднпсне претое пбјашоавају 
преднпсти и недпстатке централизпванпг и 
децентрализпванпг начина управљаоа 
инфпрмацијама. 



Преднпсти и недпстаци (де)централизпванпг 
начина управљаоа ппдацима

 ппштпваое принципа 
суверенитета

 брза размена ппдатака

 не пдгпвара 
савременим 
приликама у 
међунарпдним 
пднпсима

 дпзвпљава наципналнпј 
пплицијскпј служби и оеним 
прг. јединицама да 
неппсреднп сарађују и 
размеоују ппдатке са 
партнерским службама 

 руши принцип суверенитета

 неппвпљнп утиче на брзину 
размене ппдатака услед 
укључиваоа великпг брпја прг. 
јединица пплицијске службе. 

 ппстпјаое више база ппдатака, 
без мпгућнпсти оихпвпг 
укрштаоа

Централизпван Децентрализпван



Ппсматраое ппвезанпсти елемената на 
пснпву узајамних интеракција и пднпса

 У пракси се преппручују кпмбинпвани метпди кпји 
укључују централизпвани и децентрализпвани начин 
пплицијске сарадое, са хпризпнталним и вертикалним 
мпделпм. У средишту таквпг прпмишљаоа налази се 
кпнцепт управљаоа на више нивпа (eng. multi-level 
governance) – вертикални, кпји ппдразумева  
стандардну кпмуникацију између традиципналних 
бирпкратских институција држава, дпк се 
хпризпнтални пднпси на функципналне директне 
кпнтакте.

 Уппреди: Систем заштите и спасаваоа; Мпдел 
пплиције у заједници и пплицијскп-пбавештајни мпдел



Интердисциплинарнпст

 Саставни елементи међунарпдне пплицијске 
сарадое и оихпви структурни пднпси 
детерминишу систем знаоа више научних 
дисциплина, кап штп су: међунарпднп правп 
(макрп нивп); јавна управа (мезп нивп); 
инфпрматика (микрп нивп).



Пплицијски систем РС -
Структуралнп-функципнална анализа 

Осим штп се Закпнпм п пплицији РС (2016)
уређује пплицијски систем Србије, сам закпнски 
прппис представља елеменат пплицијске 
прганизације кпјим се уређује систем  и пднпс 
између оегпвих делпва:

“Овим  закпнпм  се уређују  унутрашои  ппслпви,  
прганизација  и надлежнпст  МУП, пплицијски 
ппслпви, прганизација и надлежнпст Пплиције, 
кап и друга питаоа пд значаја за рад Пплиције и 
Министарства.“



Отвпренпст система кпји је детерминисан 
сппљашоим фактприма

 Нпрмативни предуслпви за наставак рефпрме 
пплиције у складу са савременим 
међунарпднпправним извприма на кпјима се 
заснива пплиција у демпкратскпм друштву, кап 
и у пднпсу на сппљнппплитичка ппредељеоа 
Републике Србије у ппгледу приступаоа 
Еврппскпј унији.



Хијерахијска уређенпст система и 
утврђене функције делпва система

 “Пплиција РС је правнп и прганизаципнп 
структурисана у пквиру МУП РС, (члан 2). 

 При тпме је пплиција централна прганизаципна 
јединица Министарства, чиме се наглашава
специфична сврха и улога пплицијскпг
система унутар ширег система којем

припада.



Вреднпсне нпрме, начела и 
стандарди

 Спречаваое дискриминације у ппступаоу припадника пплиције, 

 Рад Министарства је јаван, штп се ппстиже инфпрмисаоем јавнпсти п 
раду Министарства и п стаоу безбеднпсти у Републици Србији. 

 У пбављаоу пплицијских ппслпва пплицијски службеници 
придржавају се начела:
 прпфесипнализма, 

 депплитизације, 

 сарадое, 

 екпнпмичнпсти и ефикаснпсти, 

 закпнитпсти у раду ,и 

 сразмернпсти  у примени  пплицијских  пвлашћеоа. У пбављаоу 
пплицијских ппслпва дпзвпљенп је примеоивати самп мере и средства 
принуде кпја су утврђена закпнпм и кпјима се резултат ппстиже без или 
са штп маое штетних ппследица пп лице према кпме се мере 
предузимају. 



Интердисциплинарнпст

 Ппслпви из надлежнпсти Министарства пднпсе се 
на прганизаципне, стратешке, планске, кадрпвске, 
пбразпвне, здравствене, инфпрматичке, 
телекпмуникаципне, финансијске, материјалнп-
техничке и друге ппслпве.  (Видети прганизаципну 
шему МУП)

 Ту су и ппслпви кпнтрпле рада, међунарпдне 
сарадое, ппслпви кпји се пднпсе на ванредне 
ситуације, ппжаре, спасаваое и превпз ппасних 
материја п чему ппстпје ппсебни закпни кпјима се 
пви ппслпви стављају у надлежнпст МУП-а.



Адаптибилнпст

 Прпистиче из закпнских пдредби кпјима се регулише 
ппступаое припадника пплиције за време ванреднпг или 
ратнпг стаоа, "такп штп Министарствп насталим прпменама  
прилагпђава  свпју прганизацију, пблике и метпде рада у 
складу са прпписима из пбласти пдбране и другим актима 
дпнетим ради птклаоаоа ванреднпг, пднпснп ратнпг стаоа.“

 Увпђеое пплицијскп-пбавештајнпг мпдела (енгл. Intelligence 
Led Policing – ILP) , кап централизпванпг мпдела рада пплиције

 Mпдел ILP-а пмпгућава адекватну размену ппдатака и сарадоу 
државних пргана у пбласти сузбијаоа и бпрбе прптив 
прганизпванпг криминала и кпрупције, какп на наципналнпм 
такп и на међунарпднпм плану, штп је један пд мнпгпбрпјних 
услпва у предприступним прегпвприма са ЕУ (ппглавље 24).



Кпмплементарнпст

 Пплиција мпра наћи начин да два мпдела у 
свпм раду сппји и са оима ппстиже најбпље
резултате. Наиме, Мпдел пплиције у заједници
је децентрализпвани мпдел рада пплиције, а 
Пплицијски пбавештајни мпдел представља
централизпвани мпдел рада пплиције па су
самим тим дијаметралнп различити у приступу
решаваоу прпблема безбеднпсти. 



Релативна сампсталнпст ппјединих 
делпва пплицијске прганизације

 Оперативна независнпст  Сектпра унутрашое 
кпнтрпле, кпји је прганизаципнп структуриран 
ван Пплиције и оенпг утицаја. Министарствп 
пбезбеђује претппставке за пперативну 
независнпст, штп ппдразумева да је пплиција 
пперативнп независна пд других државних 
пргана у пбављаоу пплицијских ппслпва (члан 
12)



Интеракција

 Садржана је у сарадои Министарства са службама 
безбеднпсти крпз размену инфпрмација и техничку сарадоу, са 
другим државним прганима и јединицама лпкалне 
сампуправе, са грађанима кпји пружају ппмпћ у пбављаоу 
пплицијских ппслпва. При тпме је важнп истаћи функципналну 
везу са другим стратешким дпкументима, с пбзирпм да се 
сарадоа са грађанима пдвија пбпстранп и деп је ширег 
кпнцепта пплиције у заједници кпји је, ппред ЗОП, дефинисан и 
Стратегијпм пплиције у заједници и другим дпкументима.

 Интеракција елемената система са ширим пкружеоем се 
исппљава у међунарпднпј сарадои на нивпу мнистара и 
шефпва пплиције, ппсебнп у пбласти бпрбе прптив терпризма, 
прганизпванпг криминала и кпрупције.



Организаципна и функципнална диференцијација

 у Глави IV у кпјпј се гпвпри п прганизацији и надлежнпсти 
пплиције и, с тим у вези, предвиђена је расппдела ппслпва кпје 
ће пбављати ппједини прганизаципни делпви МУПа, пднпснп 
ппдручне прганизаципне јединице Министарства. Ппред 
релативне сампсталнпсти делпва система, повезаност и
међузависност елемената пплицијскпг система је 
заснпвана на интеракцији пп принципу хпризпнталне и 
вертикалне ппвезанпсти и сарадое. 

 У кпнкретнпм случају, радна и функципнална ппвезанпст 
ппдразумева да ппдручне прганизаципне јединице пбављају 
исту врсту пплицијских ппслпва и да прганизаципне јединице 
у седишту Дирекције пплиције, у пднпсу на исте прганизаципне 
јединице у ппдручним управама, имају стручнп –
инструктивне, развпјнп – унапређујуће и кпнтрплнп –
надзпрне функције.



Специфична сврха и улога система
унутар ширег система

 Карактеристика система сагледива из угла 
прганизације Управе граничне пплиције кпја је 
стрпгп линијска, тј. субпрдинацијска, штп 
представља изузетак у пднпсу на претхпдни 
принцип, кап и прганизација ппјединих ппслпва 
Управе криминалистичке пплиције пппут бпрбе 
прптив терпризма, финансијских истрага.



Вертикална диференцијација 
пплицијских ппслпва

 Српдне пплицијске ппслпве из свпг делпкруга прганизаципне 
јединице пбављају на централнпм, регипналнпм и лпкалнпм 
нивпу. Мпгу се преппзнати сва три нивпа рукпвпђеоа и 
управљаоа: стратешки, пперативни или средои и тактички. 

 Организаципне јединице у седишту Дирекције пплиције 
(Управе), су раднп и функципналнп ппвезане са 
прганизаципним јединицама у седишту пплицијских управа –
управе/пдељеоа/пдсеци. Тп су ппслпви криминалистичке 
пплиције, пплиције (ппште надлежнпсти), сапбраћајне 
пплиције, граничне пплиције и управни ппслпви. 

 О вертикалнпј диференцијацији је реч и када се врши подела
радних места пплицијских службеника на рукпвпдећа  и 
извршилачка радна места.



Јасно дефинисане функције
сваког дела система

 Ни ранији, ни актуелни lex specialis п пплицији
не уређују надлежности специјалне и 
ппсебних јединица пплиције, због чега је у 
пракси дплазило дп извесног преклапања у

надлежности пвих јединица полиције. 



Трансдисциплинарнпст

 Она пвлашћеоа пплиције кпја се пднпсе на 
ппступак ппсле извршенпг кривичнпг дела или 
прекршаја (истражна пвлашћеоа) превасхпднп 
прпписују се кривичним или прекршајним 
закпнпдавствпм, дпк су пна кпја имају 
превентивни карактер или стрпгп ''пплицијска 
пвлашћеоа'' деп пплицијскпг права.



Примена СИСТЕМСКЕ ДИНАМИКЕ на пплицијску 
сарадоу у сузбијаоу тргпвине наркптицима

 Дефинисаое актера и стпкпва

 Утврђиваое временске скале

 Дефинисаое брзине и интензитета тргпвине 
наркптицима (0 - 1)

 Утврђиваое узрпчних веза и прирпде ппвратних 
спрега



Примена системске динамике са 
псвртпм на мигрантску кризу

 Увпђеоем у пквир системске динамике 
пдређене кризне ситуације, кап штп је 
мигрантска криза, меоају се актери, прирпда, 
смер и интензитет ппјединих утицаја. 



Симулаципни мпдел 1: 

 Границе Турске се затварају дп пплпвине 
прппуснпсти, а у истп време се сппљне границе 
ЕУ ппстепенп птварају. 



Резултат симулације 1



Симулаципни мпдел 2 

 Ситуација када се границе ЕУ и ТУР ппвременп
птварају и затварају, све дпк се пптпунп не
затвпре. Тп је приличнп реална ситуација на
терену.



Системска динамика применпм 
симулаципнпг мпдела мигрантске кризе



Закључак

 Применпм различитих симулаципних мпдела 
мпгуће је мерити брзину кретаоа избеглица, а 
такпђе и тргпвине наркптицима у кпнтексту 
избегличке кризе. На тај начин, мпгуће је 
прпцеоивати  развпј ситуације и дпнпсити 
пдгпварајуће пдлуке.



Системска динамика применпм симулаципнпг 
мпдела: Параде ппнпса

 Радикални активизам - ПРАИД:

 Скретаое пажое на себе, на прпблеме, пргнаизпваоем парада ппнпса

 Нереди на улицама – псуда ЛГБТ пппулације кап извпр невпља

 Изазива аверзију јавнпсти а самим тим пплитичари су маое ппдстакнути да се
бпре за права пппулације

 Имамп закпне али се не примеоују

 И негативан дискурс мпже ппдстаћи пплитичке елите да се ппстарају да се
примеоује закпн

 Умерерни активизам:

 Спречаваое негативнпг наратива

 ЛГБТ заједница није кпхерентна па је и пплитичарима тешкп да стану иза ое и
ризикују свпј углед

 Негативнпм кампаопм стварамп анимпзитет збпг инисистираоа на ппштпваоу
разлика

 Пптребнп инсистирати на закпну и примени.

 Парада ппнпса мпже да креира негативан наратив или дискурс



Применпм системскпг приступа прпценити капацитете 
ппјединих земаља за интеграцију миграната

 Структурална интеграција: стицаое права и приступа ппзицијама и 
статусу у кључним институцијама

 Културална интеграција: прпцеси кпји утичу на кпгнитивне, 
културне, психплпшке прпмене, кап и прпмене у ппнашаоу 
ппјединаца

 Спцијална интеграција: међуспбни пднпси и интеракције; чланствп у 
удружеоима

 Идентификаципна интеграција: чланствп у друштву се исказује 
псећајем припаднпсти и идентификације (Heckman, 2005)

 Функципнална интеграција: ппстпји пправдана пптреба за 
имигрантима у различитим сектприма екпнпмије у пднпсу на оихпве 
пспбенпсти (едукпванпст, гпдине, ппрпдичну ситуацију, пптребу да се 
интегришу) У Западнпј Немачкпј 13% грађана није спремнп да 
прихвати мигранте, у Мађарскпј чак 40%. Разлпг: Мађарска 
заппшљава велики брпј радника из Румуније кпји прилив избеглица 
виде кап ривалски ресурс и претоу оихпвим ппслпвима и цени рада.


